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السعدي فاضل عباس. د والثاني االول الجزء ، السكان جغرافية  

لبيب علي. د والمتحول الثابت السكان جغرافية  

 عيانة ابو دمحم فتحي. د وتطبيقات اسس السكان جغرافية

 العهامل الطؤثرة في نطه الدكان 
 يتحدد الشسؾ الدكاني بعاممي :

 الزيادة الظبيعية وتشجؼ عؽ الفرق بيؽ السؾاليد والؾفيات . -1
 اليجرة وىشاك نؾعان مؽ اليجرة ىسا الخارجية والداخمية . -2

 )قياسها والعهامل الطؤثرة في تبايظها ( Births الهالدات
تحدد الزيادة الظبيعية بالفرق بيؽ الؾالدات والؾفيات فان كانت الؾالدات اكثر مؽ الؾفيات كانت الزيادة ايجابية    

أي عدد السؾاليد لكل الف  باأللفوان كانت الؾفيات اكثر مؽ الؾالدات كان الشسؾ سالبا ويحدب معدل الؾالدات 
 باأللف >7اية القرن الساضي قد بمغ بالشدبة لمعالؼ شخص مؽ السجتسع الدكاني . وكان معدل الؾالدات مع ني

امريكيا الذسالية . باأللف 69اوربا  . باأللف 86اما في الدول الشامية فبمغ  باأللف ;6وبمغ في الدول الستظؾرة 
   باأللف ;6واستراليا ونيؾزلشدا  . باأللف 87وامريكيا الالتيشية . باأللف ;6

   Fertility الخصهبة
تعد الخرؾبة )أو الخرب( مؽ بيؽ ابرز القزايا الدكانية التي اخذت الدول تعيرىا اىسية بالغة مشذ مشترف   

القرن العذريؽ، وأصبحت في نغر الحكؾمات عاىرة ترتبط ارتباطا وثيقا بسذكمة التشسية االقترادية واالجتساعية. 
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العسل عمى الحد مشيا، فعسمت عمى اقامة شبكة  فسشيا ما يعد ارتفاع الخرؾبة عامال معؾقا لتقدميا ال بد مؽ
والى جانب ذلػ  عيادات الغرض مشيا تقديؼ وسائل متزايدة لمتحكؼ بيا وشسؾل اكبر عدد مؽ الدكان بغاياتيا.

ىشاك حكؾمات ترى في الزيادة الدكانية عامال ميسا لتقدميا واستثسار مؾاردىا. ولذلػ وضعت خظظا لتحقيق 
وقد لقي الجانب اإليجابي لمخرؾبة عشاية كثير مؽ طالب  حاجاتيا وتتفق مع مراحل تظؾرىا.زيادة سكانية تداير 

الجغرافية فبحثؾا في مقؾماتيا السكانية. إذ انيا تسثل احد العشاصر االساسية في الدراسات الديسؾغرافية ألنيا ترتبط 
ة حجؼ السجتسع اذا ما سادت عروف صحية ارتباطا مباشرا بزيادة اعداد الدكان. وتغير فاعمية الخرؾبة في زياد

 .(6)واعتيادية تقل فييا االوبئة ويدؾد فييا الدمؼ
والخرؾبة غالبا ما تفؾق عشاصر الشسؾ الدكاني االخرى مؽ وفيات او ىجرة. اال انو ليس ىشاك الحتسية نفديا 

ص واحد، في اي مرحمة مؽ لعشرري )الؾالدة والؾفاة(. اذ ان السؾت يريب االندان مرة واحدة ويتأثر بو شخ
مراحل العسر. اما الظفل السؾلؾد فميس ىؾ صاحب االرتباط الؾحيد بعسمية الؾالدة، فؾارء كل طفل ُيشجب أم ليا 

 .(7)القدرة عمى الخرب واالنجاب لعدد محدود مؽ الدشؾات، تتخمميا انقظاعات في اثشاء مدة الحسل والرضاعة
ق وإعادة تحقيق التؾازن الدكاني، إذ تسثل الؾسيمة األكثر فاعمية وأىسية والخرؾبة، فؾق ذلػ، تداعد عمى تحقي

في تحقيق األمؽ الدكاني في بعديو الداخمي والخارجي، اي داخل القظر وخارجو مع الدول السجاورة او مع 
 غيرىا.

قبؾال يراد بو العدد الفعمي ، فعمى الرغؼ مؽ تعدد التعريفات اال ان أكثرىا Fertilityاما مفيؾم الخرؾبة )الفعمية( 
. وفي الؾقت الذي تدتخدم فيو (8)مؽ السؾاليد األحياء. وىؾ تعبير يختمف عؽ الخرؾبة الكامشة عشد السرأة 

الخرؾبة )الفعمية( لمداللة عمى التكاثر الفعمي، فان الخرؾبة الكامشة تعشي الحد األقرى لإلنجاب الذي يسكؽ 
يدتعسل مرظمح الخرؾبة في عمؼ الدكان لمداللة عمى العدد الفعمي لمسؾاليد و .(9)نغريا ان يتحقق لمعدد الفعمي

 االحياء أي انيا عسمية انجاب االطفال فعال وتدتخدم الخرؾبة لمداللة عمى التكاثر الفعمي لمدكان .
ن الساضي تعد الخرؾبة مؽ بيؽ ابرز القزايا الدكانية التي اخذت الدول تعيرىا اىسية بالغة مشذ مشترف القر    

واصبحت في نغر الحكؾمات عاىرة ترتبط ارتباطا وثيقا بسذكمة التشسية االقترادية واالجتساعية فسشيا ما يعد 
الخرؾبة عامال معؾقا لتقدميا البد مؽ العسل عمى الحد مشيا والى جانب ذلػ ىشالػ حكؾمات ترى في الزيادة 

                                                           

 .272عباس فاضل السعدي، "االنجاب في العراق: دراسة في االنتشار المكاني"، مرجع سابق، ص   1))
نورما ماك آرثر، مدخل في اإلحصاءات السكانية، تعريب  عبد الحليم دمحم سعيد القيسي، الجمهورية العراقية، وزارة التعليم  ((2

 .98ص  1891والبحث العلمي، مطابع مديرية دار الكتب، جامعة الموصل، العالي 
(3) A.H. Pollard et al, Demographic Techniques, Pergamon Press, Rushcutters Bay, Australia, 1974, 

P .72. 

 .124عباس فاضل السعدي، دراسات في جغرافية السكان، مرجع سابق، ص (  (4



 

3 
 

خظظا لتحقيق زيادة سكانية تداير حاجتيا وتتفق مع  الدكانية عامال ميسا لتقدميا واستثسارىا ولذلػ وضعت
 مراحل تظؾرىا .

 :التهزيع الجغرافي لطدتهيات الخصهبة
 1<<6-:=<6يسكؽ ترشيف التؾزيع الجغرافي لسدتؾيات الخرؾبة، مسثمة بسعدل السؾاليد الخام، متؾسظًا لمسدة 

 (:=6في ثالث مجسؾعات مؽ الدول وكسا ىي مدونة في أدناه ) شكل 
، باأللف 71التي يشحدر فييا معدل السؾاليد الخام الى أقل مؽ  مجطهعة الدول ذات الخصهبة الطظخفضة: .6

وتذسل كشدا والؾاليات الستحدة ودول  وتسثميا الدول الرشاعية الستقدمة التي تعيش في مرحمة الشزج الدكاني.
ؾريات األخرى التي كانت ضسؽ االتحاد أوربا ) عدا البانيا( واستراليا ونيؾزلشدا واليابان وروسيا والجسي

الدؾفيتي الدابق، ودخمت الى ىذه السجسؾعة في الدشؾات االخيرة كل مؽ مؾريذيؾس )مؽ شرق افريقيا( 
وجزر صغيرة تقع شرق البحر الكاريبي باإلضافة الى اورغؾاي في أمريكا الجشؾبية وأصبحت االرجشتيؽ كؾبا و 

باإلضافة الى ىؾنػ كؾنػ وكؾريا الجشؾبية  وسشغافؾرة  :<<6 -1<<6ضسؽ ىذه السجسؾعة خالل السدة 
. وىذه الدول تتسيز بانخفاض معدل :<<6 -1<<6وقبرص في آسيا، ودخمت إلييا الريؽ في السدة 

 الؾفيات باإلضافة إلى انخفاض معدل السؾاليد.
تي انخفزت فييا (، وىي الدول الباأللف :8وأقل مؽ  71)مؽ  مجطهعة الدول ذات الخصهبة الطتهسطة .7

مدتؾيات الخرؾبة قياسًا بالدشؾات الدابقة. كذلػ نجحت ىذه الدول في خفض معدالت وفياتيا. وتزؼ أكثر 
%(، و أغمبيا يتركز في أمريكا الالتيشية ) السيسا في دول مشظقة  البحر ;:مؽ نرف سكان العالؼ ) حؾالي 

باإلضافة الى أغمبية دول امريكا الجشؾبية(. كسا الكاريبي والظرف الذسالي والجشؾبي مؽ أمريكا الؾسظى 
اليشد العداد الدكانية الزخسة مثل تتسثل ىذه السجسؾعة بسعغؼ دول القارة اآلسيؾية وبخاصة ذات ا

واندونيديا وفيتشام وتايمشد وتركيا. يزاف ليا دولة اوربية واحدة ىي البانيا، وكذلػ بعض جزر السحيط 
 تؾنس وجسيؾرية جشؾب افريقيا(.افريقيا )شاطق محدودة في اليادي. وم

فأكثر، وتزؼ اقل  باأللف :8ويبمغ معدل السؾاليد الخام فييا مجطهعة الدول التي تتطيز بارتفاع خصهبتها  .8
%(. واغمب مجتسعات ىذه الدول ما زالت تعيش في بدء الدورة الديسؾغرافية، <6)العالم  مؽ خسس سكان

ركز ىذه السجسؾعة في غيشيا الجديدة وقارة افريقيا، إذ ان جسيع اقاليؼ ىذه وانخفزت وفياتيا عؽ ذي قبل. وتت
القارة مذسؾلة بيذه السجسؾعة عدا تؾنس في شسال القارة، وجسيؾرية جشؾب افريقيا في جشؾبيا، ومؾريذيؾس 

صغيرة  وريشيؾن في السحيط اليشدي. وتتسثل ىذه السجسؾعة ايزا بالجزء االوسط مؽ امريكا الؾسظى، ومشظقة
% مؽ 67في غربي امريكا الجشؾبية. باإلضافة الى دول آسيا القميمة الدكان التي ال تزيد ندبة سكانيا عؽ 
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سكان القارة، وتذسل الجزء االوسط مؽ اليشد الريشية وعدد كبير مؽ الدول االسالمية في جشؾب وغرب قارة 
 – 1<<6شظقة الخميج  العربي. وفي عام آسيا وبزسشيا جسيع اقظار الؾطؽ العربي عدا لبشان وجزء مؽ م

 انتقمت كل مؽ مرر والجزائر والسغرب وزامبيا وسيذل وتايالند في آسيا الى السجسؾعة الثانية. :<<6
 مقاييس الخصهبة 

ىشاك عدة مقاييس ديسؾغرافية تداوليا الباحثيؽ عمى تحديد مدتؾيات الخرؾبة واتجاىيا ومشيا معدل       
ومعدل الخرؾبة الكمي ومعدل التكاثر االجسالي ومعدل التكاثر الرافي وبشدبة االطفال الى الخرؾبة العام 

  : الشداء وفيسا يأتي بعض ىذه السقاييس
  Crude Birth Rate معدل الطهاليد العام-1

. و ىؾ الشدبة بيؽ عدد السؾاليد االحياء الدشؾي و جسمة عدد الدكان في مشترف العام لسشظقة جغرافية معيشة
 :(:)يسكؽ صياغتو عمى الشحؾ اآلتي

 عدد الطهاليد االحياء في عام معين                     
  1111×   --------------------- معدل الطهاليد الخام =

 عدد الدكان في مظتصف العام                         

لديؾلة حدابو وسرعة ادراكو ولتؾفر البيانات ويعد معدل السؾاليد الخام مؽ أبدط مقاييس الخرؾبة وأكثرىا شيؾعا 
الالزمة الستخراجو. وقد يكؾن السعدل مفيدا في السقارنات الدريعة لتزايد الدكان بيؽ بمديؽ اذا تذابيت خرائص 
الدكان فييا. وكذلػ السقارنة داخل البمد الؾاحد لسدتيؽ مختمفتيؽ اذا بقيت الخرائص السذكؾرة مؽ دون تغير 

 .(;)كبير
في مشترف نفس  دكانوقد بمغ عدد ال <711( عام 1.111:=ال : بمغ عدد السؾاليد االحياء في العراق )مث

 جد معدل السؾاليد الخام . ،ندسة (111.111.<7العام )
                               =:1111 

   6111×  -------- الحل : معدل السؾاليد الخام =
                              7>111111 

 6111× 8<1.17معدل السؾاليد الخام = 
 باأللف 8.<7معدل السؾاليد الخام = 

                                                           

 .:67عباس فاضل الدعدي، دراسات في جغرافية الدكان، مرجع سابق، ص ((:
 .;>-:>( السرجع نفدو، ص (;
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  General Fertility Rate معدل الخصهبة العام -2
سشة( فيؾ ال يختمف عؽ معدل  <9-:6ىؾ الشدبة بيؽ العدد الدشؾي لمسؾاليد وعدد اإلناث في سؽ الحسل )

االناث في سؽ الحسل عؾضا عؽ كل السجتسع. ويسكؽ صياغتو السؾاليد الخام سؾى ان السقام اقترر عمى 
 :(>)احرائيا عمى الشحؾ االتي

 عدد الطهاليد االحياء في سظة ما لطجتطع معين                         
  1111×   ---------------------------- معدل الخصهبة العام =

 عدد االناث في سن الحطل في مظتصف العام نفدة                         
وميزة ىذا السعدل انو ياخذ بالحدبان عدد الشداء المؾاتي في سؽ الحسل ويقع عمى عاتقيؽ امانة حفظ الشؾع 

 البذري وال يُعشى بجسمة الدكان.
نفس الدشة قد  ( مؾلؾد وكان عدد الشداء في مشترف11111<( )7111: بمغ عدد السؾاليد االحياء لدشة ) مثال
 ( سشة جد معدل الخرؾبة العام <9-:6( ندسة في الفئة العسرية )111111:بمغ )

 011111 
 1111× ---------- معدل الخصهبة العام =

                         511111 
 6111×=1.6معدل الخرؾبة العام = 
 باأللف 1=6معدل الخرؾبة العام = 

 الؾالدات ومشيا :وىشاك عده مقاييس اخرى تخص 
 معدل االنجاب حدب الفئة العسرية .-6
 ندبة االطفال الى الشداء .-7

 العهامل الطؤثرة في تباين الخصهبة
 السؾاليد واىؼ ىذه العؾامل: دىشاك عدة عؾامل تؤدي الى التبايؽ في معدالت الخرؾبة وتحديد عد

 العامل االقتصادي  -1
اثبتت االبحاث االحرائية واالجتساعية وجؾد عالقة اكيدة بيؽ الفقر وارتفاع معدالت السؾاليد أي ان ندبة السؾاليد 

بانخفاض مدتؾى السعيذة  ئاً فذيشيئا تيبط عاده بيؽ العؾائل ذات السدتؾى السعيذي العالي أي السيدؾريؽ وتزداد 
 رافقو الؾعي الثقافي لدى االفراد .الفردي وانخفاض معدل السؾاليد مع ارتفاع الدخل ي

 العامل الثقافي -2

                                                           

 .8>7( عباس فاضل الدعدي، مقاييس الخرؾبة، مرجع سابق، ص (>
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لمعؾامل الثقافية اثر واضح في معدالت السؾاليد اذ ان السرأة السثقفة اقل مؽ زميمتيا الجاىمة في انجاب االطفال 
ًا ومؽ ويشخفض عدد السؾاليد كمسا ارتفع مدتؾى تعميؼ السرأة فيشاك اتجاه نحؾ الزواج الستأخر بيؽ اكثر الشداء تعمس

السالحظ ان االبؾييؽ االكثر تعميسًا اكثر ادارية في تشغيؼ االسرة وتكؾن العالقة عكدية بيؽ معدل الخرؾبة 
 وندبة الشداء العامالت لمحاجة لمؾقت والجيد في تربية الظفل .

 العامل االجتطاعي . -3
و والعقائد واالفكار التي تييسؽ عمية ويقرد بالعؾامل االجتساعية والعؾامل السرتبظة بحياة الفرد نفدة وطرق معيذت

فزاًل عؽ اثر الديؽ والسعتقدات واآلراء التي ورثيا عؽ الساضي ىذه كميا عؾامل تكؾن شخرية والفرد وتؤثر 
عمييا وتحركيا الؾجية التي ترغب فييا . فشجد الخرؾبة تتبايؽ حدب اختالف الديؽ والعادات والتقاليد وطرق 

 السعيذة واالفكار .
 ضرالتح -4

ىشاك عالقة عكدية بيؽ الخرؾبة والتحزر فالسجتسع الريفي يفزل االسرة الكبيرة بيشسا السجتسع الستحزر يسيل 
معغسيؼ الى تفزيل األسرة الرغيرة فالسجتسعات الفالحية تحتاج الى االيدي العاممة مؽ الرغار النيؼ عؾنًا 

 لمفالح وخاصة في السجتسعات الفالحية التقميدية .
 خرى عهامل ا -5

مرتبظة بالزواج السبكر وكذلػ انجاب اكثر عدد مؽ السؾاليد مؽ قبل الزوجة لمتأثير عمى الزوج في االبقاء معيا . 
 وعؾامل مرتبظة بالعرق والظائفة وسياسة الدولة مؽ ناحية تذجيع او تحديد الخرؾبة 

 


